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ZMLUVA O DODÁVKE KANCELÁRSKYCH POTRIEB 

 
 

Čl.I. 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
Dodávateľ  :      Slavomír Binčík - JUNIOR 

 Hlavná 266, 90062 Kostolište 
    Zapísaný:                            reg. č.: A/1423/96, živnosť. register č.: 106-6139 

OÚ Malacky   
     IČO: 34391509 

      DIČ:      1020225723       
      IČ DPH                                     SK1020225723          
      Bankové spojenie:              TATRA BANKA, a. s. Bratislava 
      Číslo účtu:       26 2086 0449/1100 
      Zastúpený:                                Slavomír Binčík, konateľ 
                                                               
      Osoba oprávnená rokovať vo veciach  
      technických a zmluvných :    Martin Binčík, martin.bincik@juniorpapier.sk 
      (ďalej len „dodávateľ“ ) 
  
 
Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom 
                                                      906 36 Plavecké Podhradie 19 
   
        IČO: 30798281 
        DIČ: 2022105954 
        IČ DPH  nie sme platcami DPH 
        Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
        Číslo účtu:                             SK14 8180 0000 0070 0047 1787 
        Zastúpený: Ing. Edita Kruzslíková 
        Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky: Anetta Gregušová 
        Telefón/e-mail : 0911 224 212 – gregusova@dsspp.sk 
        (ďalej len „odberateľ“ ) 
 

 
Čl.II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1. Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok pri predaji tovaru – 
kancelárske prostriedky a papierové utierky – najmä o cene, predpokladanom 
množstve, spôsob vystavenia objednávok na základe objednávky. 

 
2.2. Plnenie predmetu bude realizované na základe elektronických objednávok cez 

e-shop vystavených odberateľom alebo  nahlásená  telefonicky. 
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Čl. III. 
Podmienky a spôsob vystavenia objednávok 

 
3.1. Objednávateľ vystaví objednávku, ktorá bude obsahovať najmä: 

 špecifikáciu, množstvo a druh tovaru 

 požadované miesto dodania a lehota dodania 
 
 

Čl. IV. 
Kúpna cena 

 
4.1. Kúpna cena je stanovená  dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 

č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF č. 
87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách.  
 

4.2. Dodávateľ musí v kúpnej cene uviesť pre každú položku dodávaného tovaru aj 
jednotkovú cenu. 

 
4.3. Ak dodávateľ je platcom DPH, navrhovanú kúpnu cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná kúpna cena za dodávku tovaru v eur bez DPH   

 výška DPH v eur 

 navrhovaná kúpna cena za dodávku tovaru v eur vrátane DPH 
 

4.4. Ak dodávateľ nie je platcom DPH, navrhovanú kúpnu cenu uvedie bez DPH 
a na skutočnosť, že nie je  platcom DPH upozornení. 
 

4.5. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi cenník vždy na požiadanie. Ak 
bude cena tovaru v aktuálnom cenníku v čase doručenia objednávky nižšia ako 
cena tovaru, ktoré sú dohodnuté  v rámcovej dohode, dodávateľ je povinný 
dodať tovar za nižšiu cenu. 

 
4.6. Dodávateľ je povinný vopred informovať odberateľa o realizovaných akciách 

mimoriadnych zľavách na tovar, ktorý môže byť predmetom objednávky. 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar prednostne za akciové ceny 
a poskytnúť mu mimoriadne zľavy. 

  
 

Čl. V. 
Platobné podmienky 

 
5.1. Dodávateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru za dodaný predmet 

zákazky v zmysle cenovej ponuky so splatnosťou do 14 dní od jej doručenia. 
 

5.2. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez 
zálohovej  platby. Neoddeliteľnou prílohou faktúry budú dodacie listy za každú 
zrealizovanú dodávku tovar potvrdené poverenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
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Čl. VII. 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 
 

6.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodávať tovar v množstve, akosti 
a v prevedení podľa podmienok  dohodnutých v rámcovej dohode a následne 
podľa vystavenej  objednávky.  
 

6.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že tovar v čase odovzdania a počas stanovenej doby 
bude mať vlastnosti  stanovené technickými parametrami. Záručná doba na 
tovar je 24 mesiacov od  podpísania preberacieho protokolu. 
 

6.3. Dodávateľ sa zaväzuje  počas záručnej doby bezplatne ( vrátane dopravy) 
odstráni vady tovar a to výmenou celého tovaru tak, aby prevádzkyschopnosť 
objednávateľa bola zabezpečená minimálne v takom rozsahu a kvalite ako 
pred vadou. 

 
Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 

7.1. Pri nedodržaní termínu dodania tovaru dodávateľom, môže si objednávateľ 
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05  z celkovej ceny tovaru 
objednávky za každý, aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 
 

7.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry objednávateľom, môže si dodávateľ 
uplatniť nárok  na úrok z omeškania vo výške 0,05%  z neuhradenej ceny za 
každý deň omeškania ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.   

    
     
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Dohoda nadobúda platnosť od 1.10.2021. Rámcová dohoda sa uzatvára na 

dobu určitú, najviac 4 roky alebo do naplnenia limitu 5.000,- EUR bez DPH, 
podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr  
 

8.2. Zmluvné strany môžu dohodu ukončiť písomnou dohodou alebo ju môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom 
výpovedná  lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho   po doručení  výpovede druhej 
zmluvnej strany. 

 
8.3. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. rušené iba 

písomnou formou, po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných 
dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 
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8.4. Ostatné právne vzťahy výslovne rámcovou dohodou neupravené sa riadia 
príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR a predpismi EÚ. 

 
8.5. Uvedená dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo 

zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení. 
 

8.6. Zmluvné strany sa dohodli, že si dohodu pred jej podpísaním prečítali, jej 
obsahu  porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 
8.7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom 

rozsahu  vrátane príloh a dodatkov na webovom sídle objednávateľa. 
 
 
 
 
     

Dátum:  27.9.2021                                                Dátum: 27.9.2021 
  

Za objednávateľa:                                                  Za dodávateľa: 
 

 
 
 
..........................................................                        .......................................................... 

Ing. Edita Kruzslíková                         Slavomír Binčík 
riaditeľka ZSS              Junior  


